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ช่องทางการเข้า

โปรแกรม







ในหน้าหลักจะมีองค์ประกอบดังนี

•เกียวกับกองทุน

•ข่าวประชาสัมพันธ์

•คําถามทีพบบ่อย

•รายงานสําหรับผู ้บริหาร

•ตรวจสอบการโอนเงินจาก สปสช.
•Download เอกสาร แบบฟอร์ม
•หน้าต่าง LOGIN

โปรแกรมเก่า





เลือก

ปีงบประมาณ

เลือก เขต  จังหวัด หน่วยงาน

กดแสดง

รายงานการโอนเงิน



รหัส ประจํา
ของกองทุน

งบประมาณ สปสช.

ประกอบบันทึกรายรับ

ของกองทุน



การ LOGIN เข้าใช้งานโปรแกรมฯ 
ให้ใช้รหัสประจํากองทุน เช่น L7758 L8182 หรือ 50233

หมายเหตุ รหัสคูสัญญาท่ีขึ้นตนดวยตัว N แลวตามดวยตัวเลขอีก 4 ตัว ไมสามารถใชได

ในโปรแกรมนี้ เนื่องจากเปนเลขรหัสคูสัญญา (Vendor) ของอีกภารกิจหนึ่ง คือเร่ืองสิทธิ์

รักษาพยาบาลของทองถิ่น 



เปลียนรหัสผ่านตามทีต้องการ





1.เมนู บันทึกขอมูลพ้ืนฐาน



1.1 หนาขอมูลทั่วไปของกองทุน
ใหบันทึกขอมูลพ้ืนฐานของกองทุน

ขอใหบันทึกใหครบถวน

ยกเวนชองยอดเงินคงเหลือยกมา

ใหบันทึกในเมนูขอมูลการเงิน

ประเภทหนวยงานขอใหระบุ

ใหถูกตองมีผลตอการสมทบ

งบประมาณ



1.2 หนาขอมูล เปลี่ยนรหัสกองทุน

เมื่อตองการเปลี่ยน

รหัสผาน ใหม



1.3 หนาขอมูลคณะกรรมการบริหาร



สามารถลบหรือ

แกไขขอมูล



2.เมนู บันทึกขอมูลการเงิน

ใหบันทึกยอดเงินคงเหลือยกมา

ณ 30 กันยายน 2557



            เนื่องจากเปนการตั้งตนระบบโปรแกรม

ใหม ดังนั้นการบันทึกยอดเงินคงเหลือยกมา จึงเปน

เสมือนการยกยอดบัญชีจากโปรแกรมเกา หรือ

ยอดเงินคงเหลือ ณ 30 ก.ย.57 ฉะนั้น รายการ

ทางการเงินที่เกิดขึ้นตั้งแต 1 ต.ค.57 ใหบันทึกเปน

รายการของปงบประมาณ 58 (ยอดเงินคงเหลือยก

มานั้น เม่ือบันทึกแลวจะไมสามารถแกไขได

2.เมนู บันทึกขอมูลการเงิน



บันทึกขอมูลการรับ-จายเงิน



1.เลือกประเภทรายการ 2.กรอกจํานวนเงิน

3.กดเพ่ิมรายการ

(เปนการบันทึกรายการ)



3.เมนูบันทึกขอมูลกิจกรรม



กรอกรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แลวกดปุมบันทึกขอมูล

กรอกรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

แลวกดปุมบันทึกขอมูล



3.เมนูบันทึกขอมูลกิจกรรม : แกไข ลบ กิจกรรม

แกไข ลบ กิจกรรม



เมื่อเสร็จสิ้นโครงการให เขามาบันทึกขอมูลเพ่ือปดโครงการ/กิจกรรม  

อีกคร้ังเปนอันสิ้นสุดรายงานกิจกรรม

ปดโครงการเมื่อไดรับ

รายงานผลดําเนินงาน



ปดโครงการเมื่อไดรับ

รายงานผลดําเนินงาน



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ 2558 

          ท่ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯแลว สามารถนํามา

บันทึกในเมนูบันทึกขอมูลกิจกรรมไดเลย เพื่อจะไดสะดวกในการกํากับ

ติดตาม เปนการแสดงถึงผลการดําเนินงานของกองทุนฯ และงายตอการ

คํานวนสัดสวนของงบประมาณ และ

         เมื่อ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ใด ที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ให

เขาไปบันทึกปดโครงการ เพียงเทานี้ขอมูลของทานก็จะสมบูรณ 

         หากโครงการใดไมไดดําเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ท่ีตั้งไว ใหทําการลบขอมูล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม นั้นออก เพื่อท่ีจะ

แสดงใหเห็นถึงขอมูลท่ีเปนจริงมากท่ีสุด 

3.สรุปเมนูบันทึกขอมูลกิจกรรม



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ 2558 

                    ยกตัวอยาง กองทุนฯ A บันทึกแผนงานโครงการท่ี

ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯ ตอนตนป 20 โครงการ แต

เมื่อส้ินปงบประมาณ ปรากฎวามี 2 โครงการ ไมไดดําเนินการ 

                   ดังนั้น กองทุนฯ A ตองบันทึกปดโครงการ จํานวน 18 

โครงการ และ ทําการลบ 2 โครงการท่ีไมไดดําเนินการออกจาก

โปรแกรม ท้ังนี้ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

ควรดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณนั้นๆ ไมควรดําเนิน

โครงการลักษณะขามปงบประมาณ

3.สรุปเมนูบันทึกขอมูลกิจกรรม(ตอ)





ใหลบโครงการที่ไมมีการ

ดําเนินงานออกจาก

โปรแกรม



4.เมนู แบบประเมินตนเองของกองทุน



การประเมินผลการบริหารจัดการกองทุน

แบงเปน 3 หมวด 14 ประเด็น 100 คะแนน ประกอบดวย

• ดานการบริหารจัดการกองทุน 4 ประเด็น  30 คะแนน

• ดานการมีสวนรวม 4 ประเด็น  30 คะแนน

• ดานผลลัพธการดําเนินงาน 6 ประเด็น 40 คะแนน

แบงระดับการประเมินเปน 4 ระดับ ไดแก

31
เนื้อหาอางอิง คูมือฯ  บทท่ี 6 หนา 82 (แกไขคะแนน ขอ 11 เหลือ 3 คะแนน)

Grade 

A+

๙๐-๑๐๐ คะแนน = กองทุนท่ีมี

ศักยภาพสูง สามารถเปนศูนยเรียนรู

Grade 

B

๕๐-๖๙ คะแนน = กองทุนท่ีมี

ศักยภาพปานกลาง

Grade 

A

๗๐-๘๙ คะแนน = กองทุนท่ีมี

ศักยภาพดี

Grade 

C

๐-๔๙ คะแนน = กองทุนท่ียัง

ขาดความพรอมตองเรงพัฒนา



การประเมินผลการบริหารจัดการกองทุน

32

ขอ ประเด็นประเมิน คะแนนเต็ม

ก. การบริหารจัดการกองทุน (๓๐ คะแนน)
๑ ศักยภาพของคณะกรรมการกองทุน ๑๒

๑.๑ กรรมการมีความรู ความเขาใจในเรื่องวัตถุประสงค กลุมเปาหมายที่ตองดูแล อํานาจหนาที่ และการใชจายงบประมาณ ๓

๑.๒ กรรมการผานการพัฒนาใหมีความรู ความเขาใจดานการบริหารจัดการกองทุน ๒

๑.๓ การประชุมคณะกรรมการกองทุน มีกรรมการเขารวมประชุมอยางนอย ๘๐% ทุกครั้ง ๓

๑.๔ มีการประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนอยางนอยตามแบบประเมินที่กําหนดเพื่อการพัฒนากองทุน ๔

๒ กระบวนการใชจายงบประมาณ ๙

๒.๑ มีการจัดทําระเบียบขอบังคับของกองทุน ๒

๒.๒ แผนงานโครงการไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ๒

๒.๓ โครงการที่สนับสนุนงบประมาณไมขัดตอระเบียบการใชเงินกองทุน ฯ  ๓

๒.๔ กิจกรรมที่นอกเหนือจากกิจกรรมหมวดที่ ๔ มีเอกสารโครงการ และทุกโครงการมีการทําขอตกลงและมีหลักฐานการรับ - จายเงิน ๑

๒.๕ กิจกรรมหมวด ๔

(การบริหารจัดการกองทุน) มีบันทึกมติกรรมการหรือมีการใชจายตามระเบียบขอบังคับของกองทุน และมีหลักฐานการรับ – จายเงิน

๑

๓ ระบบควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ดานการเงิน ๖

๓.๑ มีการรายงานดานการเงินเสนอตอกรรมการกองทุน ๑

๓.๒ มีการรายงานการใชเงินตามกิจกรรม/โครงการครบถวนและถูกตองทุกไตรมาสใน Website โปรแกรมกองทุน ๒

๓.๓ มีการสงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับจายเงินคงเหลือประจําเดือน รายงานการรับจายและเงินคงเหลือของกองทุน

หลักประกันสุขภาพประจําไตรมาส

๓

๔ ระบบควบคุม ตรวจสอบ ติด

ตาม และประเมินผล ดานการดําเนินงานโครงการกองทุนฯ

๓

๔.๑ มีการติดตามประเมินการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ๓



การประเมินผลการบริหารจัดการกองทุน

ขอ ประเด็นประเมิน คะแนนเต็ม

ข. การมีสวนรวม (๓๐ คะแนน)
๕ การคัดเลือกกรรมการกองทุน และการมีสวนรวมของคณะกรรมการกองทุน อนุกรรมการ คณะทํางาน ๑๓

๕.๑ มีการกําหนดบทบาทหนาท่ีใหคณะกรรมการ หรือมีการแตงต้ังอนุกรรมการ/คณะทํางาน ๒

๕.๒ คณะกรรมการกองทุนมีการประชุมอยางตอเน่ืองอยางนอยปละ ๔ คร้ัง ๒

๕.๓ มีบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนทุกคร้ัง ๒

๕.๔ ท่ีปรึกษากองทุนเขารวมประชุมอยางนอย ๒ คร้ังตอป ๒

๕.๕ คณะกรรมอนุกรรมการมีการประชุม/ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ๕

๖ การสรางการรับรู ความเขาใจ และความสนใจของชุมชนตอบทบาท ภารกิจ และผลงานของกองทุน ๑๑

๖.๑ มีการประกาศทางหอกระจายขาว หรือเสียงตามสาย หรือติดประกาศ หรือปายประชาสัมพันธ ๓

๖.๒ มีการเผยแพรขอมูลขาวสารของกองทุนทางหนังสือพิมพ หรือวิทยุ /วิทยุชุมชนหรือเคเบิลทีวี หรือโทรทัศน หรือ

เวปไซตของทองถ่ิน หรือสื่ออิเล็คทรอนิกส

๓

๖.๓ มีการสํารวจความพึงพอใจและการรับรูขอมูลขาวสารตอการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ๕

๗ การสรางการมีสวนรวมของประชาชน ๒

๗.๑ มีการสมทบเงินกองทุนจากประชาชนหรือจากกองทุนอื่นๆ ๒

๘ การนําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร (SRM) หรือแผนสุขภาพชุมชนมาใชในการบริหารจัดการกองทุน ๔

๘.๑ มีกระบวนการจัดทําแผนแบบมีสวนรวม ๔



การประเมินผลการบริหารจัดการกองทุน
ขอ ประเด็นประเมิน คะแนนเต็ม

ค.ผลลัพธการดําเนินงาน(๔๐ คะแนน)
๙ มีกิจกรรมท่ีสอดคลองกับนโยบายระดับประเทศ ๑๕

๙.๑ มีกิจกรรมคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูง ดูแลผูพิการ ดูแลผูสูงอายุ ๕

 ๙.๒ มีกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การฟนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนยเด็ก

เล็ก ศูนยพัฒนาและฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ

๕

๙.๓ มีการใชงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การฟนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาล

ระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาและฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ เปนเงินไมนอยกวารอยละ ๑๕ ของเงิน

รายรับประจําปงบประมาณ

๕

๑๐ การใชจายงบประมาณกองทุนเพื่อแกไขปญหาในพื้นที่ ๘

๑๐.๑ กองทุนมีการใชจายงบประมาณอยางนอย ๘๐ % ของเงินในบัญชีทั้งหมดในปงบฯน้ัน ๆ ๘

๑๑ การใหกลุมหรือองคกรประชาชนเปนผูดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ๓

๑๑.๑ กองทุนมีการใชจายงบประมาณอยางนอย ๔๐ %ใหกลุมหรือองคกรประชาชนเปนผูดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ๓

๑๒ ความสอดคลองของแผนงานประจําปกับโครงการในปงบประมาณ ๔

๑๒.๑ โครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบฯสอดคลองกับแผนงานประจําปงบประมาณ ๔

๑๓ การนําเสนอผลของโครงการตอกรรมการกองทุนและองคกรอื่น ๆ ๕

๑๓.๑ มีการรายงานผลการดําเนินงานของแตละโครงการในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนและบันทึกผลแตละโครงการลงใน 

website โปรแกรมกองทุนตําบล

๕

๑๔ การสรางนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ๕

๑๔.๑ มีนวัตกรรมสุขภาพชุมชนท่ีสามารถแกไขปญหาสุขภาพหรือสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนอยางเปน

รูปธรรมชัดเจน

๕

รวมทั้งหมด ( ๑๐๐ คะแนน)



มิติการประเมินและองคประกอบของผูประเมินมิติการประเมินและองคประกอบของผูประเมิน
• ประเมินตนเองโดยกองทุน (กรอกผ่านโปรแกรมฯ)
• ประเมินซําโดยทีมประเมิน(ทีมติดตามสนับสนุนกองทุน)

• นําผลการประเมินมาใช ้ ในการพัฒนากองทุน
–  เกรด A+  เป็นศูนย์เรียนรู/้พีเลียงให ้ กองทุนอืนๆ
– A  B  พัฒนาให ้ เป็นระดับ A หรือ A+
–  เกรด C นําเข ้ าสู ่กระบวนการพัฒนา
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รูปแบบการประเมินรูปแบบการประเมิน
 กองทุนฯ ประเม ินตนเองผ่านโปรแกรมออนไลน์

 ทีมอําเภอ บ ันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมฯ

เนื้อหาอางอิง บทที่ 6



4.เมนู แบบประเมินตนเองของกองทุน

บันทึกแบบประเมิน



4.เมนู แบบประเมินตนเองของกองทุน

เลือกคะแนนที่จะ

ประเมิน

เลือกผูประเมินและบันทึก

ขอมูลสวนบุคคล



4.เมนู แบบประเมินตนเองของกองทุน

เลือกคะแนนที่จะประเมินตองมี

เลข (ไมปลอยเปนชองวาง)



5.เมนูรายงาน

รายงาน มี 3 ประเภท

•5.1 รายงานสําหรับผูบริหาร

•5.2 รายงานการเงิน

•5.3 รายงานดานกิจกรรม



5.1 รายงานสําหรับผู้บริหาร



5.1.1รายงานแสดงจํานวนรอยละของ อปท.ที่เขาใชงานโปรแกรม

รายเขต



5.1.1รายงานแสดงจํานวนรอยละของ อปท.ที่เขาใชงานโปรแกรม

รายจังหวัด



5.1.2.รายงานสรุปจํานวนเงินงบประมาณของกองทุนฯ 



5.1.3. รายงานสรุปจํานวนเงินคงเหลือของกองทุนฯ 



5.1.4. รายงานสรุปจํานวนการสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ 



5.1.5. รายงานสรุปจํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ 



5.1.6. รายงานสรุปจํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ 

เปรียบเทียบกับกลุมเปาหมาย 



5.1.7. รายงานสรุปผลการประเมินกองทุนฯ 



5.2 เมนูรายงานด้านการเงิน



5.2.1 เมนูรายงาน รายเดือน



5.2.1 เมนูรายงาน รายเดือน
เสนอคณะกรรมการ

พิจารณาเปนรายเดือน 

 รายไตรมาส   รายป



5.2.2 เมนูรายงาน รายไตรมาส



5.2.3 เมนูรายงาน รายป



5.3.เมนูรายงานด้านกิจกรรม



5.3 รายงาน กิจกรรม 5 ประเภท



ร




